
Tadabbur (horizontal) / 

Tazakkur (vertikal) 

A ALLAH  
Apakah kaitan dengan Allah/ tauhid?  

Bagaimana ayat ini menjadikan saya makin dekat dengan Allah. 

Perhatikan wahyu 

I IBADAH  
Apakah kaitan dengan ibadah/ kehambaan yang membawa saya sampai ke akhirat?  

Bagaimana ayat ini menjadikan saya seorang hamba yang khusyuk? 

Perhatikan alam 

S SIRATH 
Apakah kaitan dengan siraath/ jalan hidup terdahulu/ akhlak/ life style?  

Bagaimana ayat ini mampu memajukan lifestyle saya? 

Perhatikan sejarah 

TADABBUR 
L1 - Satu ayat 
L2 - Sebelum dan selepas 
L3 - Ayat dan nama surah 
L4 - Ayat dan tema surah 
L5 - Pembukaan/ penutup surah 
L6 - Perkataan dgn ayat/surah lain  
L7 - Konsep dengan ayat/surah lain 
L8 - L1-L7 dengan Hadith 
 

   

P1 Peringatan 

Apakah perkara yang saya tidak 

buat?  

Apakah amaran dari Allah untuk saya 

hindari atau dekati? 

INGAT! 

AP1 IP1 SP1 

P2 Penawar  

Apakah sakit atau perkara yang tidak 

kena dalam jiwa/hati saya?  

Bagaimana ayat ini boleh 

mengubatnya? 

LEGANYA... 

AP2 IP2 SP2 

P3 Petunjuk  

Apakah keputusan yang saya perlu 

buat hari ini?  

Ayat ini memandu saya membuat 

keputusan. Apakah perlu dibuat? 

SAYA JELAS UNTUK ... 

AP3 IP3 SP3 

R Rahmat  
Apakah kelemahan fizikal, intelek dan 

emosi saya dalam isu ini?  

Allah akan menyelesaikan isu ini 

dengan  rahmatNya. Apa doanya? 

YA ALLAH! 

AR IR SR 
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	IP1: Ingat! Kalau ikut nafsu, Allah catat tau. Nanti akan dibalas di hari akhirat.
	SP1: Ingat! Cara hidup saya hendaklah sentiasa tidak memperturutkan nafsu. Kalau tak, neraka jawabnya.
	IP2: Leganya,saya diberi peringatan tentang keadaan semua manusia yang berlutut di Hari Kiamat agar saya berjaga-jaga terus taat kepadaNya.
	SP2: Leganya, saya ada sebab yang kukuh untuk tidak ikut hawa nafsu saya.
	IP3: Saya jelas untuk memohon perlindungan dari Syaitan dan tidak mengikuti kehendak hawa nafsu saya.
	SP3: Saya jelas untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan memelihara segala deria saya daripada cengkaman nafsu.
	IR: Allahummaghfir zanbi,  Wa tohhir qalbi, wa hassin farji. 
	SR: Ya Latif, Ya 'Afuw, Ya Ghafur help me and guide me. 
	Nama: 
	Nama Penyemak: 
	Tarikh: 15 Mei 2017
	Ayat Quran: Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat dalam pengetahuanNya, dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selepas Allah (membiarkannya sesat)? Mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Dan mereka berkata "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja, ita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa" Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanya berteka-teka sahaja.
	Surah No Ayat: Al-Jatsiyah,   45: 23-24
	I: Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinyakiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Dan (pada hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan ke atas apa yang telah kamu lakukan" 45 : 27-28

Sebagai hamba, saya menyedari orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan akan menghadapi hari Kiamat dalam keadaan berlutut dan diberi balasan terhadap apa yang telah dilakukan.
	A: Mengenai orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmatNya (syurga). Demikian itulah kemenangan yang nyata. Dan mengenai orang-orang yang ingkar "Bukankah ayat-ayatKu telah dibacaan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang membuat dosa?" 45 : 30-31

Saya yakin orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan sehingga sesat akan dipersoalkan mengapa menyombongkan diri dan membuat dosa ketika di dunia.
	S: Dan kepada mereka dikatakan "Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan pada hari ini, dan tempat kembalimu ialah neraka dan tiada siapa yang dapat membantu kamu. Itu semua kerana kamu telahmenjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan dan  kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia" Maka pada hari ini mereka tidak akan dikeluarkan daripada neraka dan tidak pula diberi kesempatan untuk bertaubat. 45:34-35

Cara hidup saya adalah tidak mempertuhankan hawa nafsu yang akan mengakibatkan neraka selama-lamanya.
	LS: 2
	LI: 2
	LA: 2
	AP1: Ingat! Jangan sombong respon kepada ayat-ayat Allah sehingga terjerumus buat dosa, nanti tersesat menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan.
	AP3: Saya jelas untuk buat kanvas BDQ setiap minggu.
	AP2: Leganya, saya tahu apa punca manusia mempertuhankan hawa nafsu (sombong kepada ayat-ayat Allah & berbuat dosa)
	AR: Ya Rahman, bantu aku untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya agar aku tidak mempertuhankan hawa nafsuku


